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  1380- 85 ؛سال بوشهر 16گزيدگي در كودكان زير  بررسي بروز موارد حيوان
  

   3نازنين ضياء شيخ االسالمي دكتر ،2نيلوفر معتمد دكتر ،1*گيسو حاتميدكتر 
  

  بوشهر ، دانشگاه علوم پزشكيدانشكده پزشكياستاديار كودكان،  1
 استاديار پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 2

  ، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجاندانشكده پزشكي هاي عفوني، تاديار بيمارياس 3

  

  :چكيده
بخصوص . حيوان گزيدگي و به خصوص گزش سگ يك مشكل شايع سالمت عمومي است كه كمتر به آن توجه شده است :زمينه

اين مطالعه بروز . گيرند را كمتر جدي ميها  ها كمتر دقت كرده و كم تجربه هستند، خطرات ناشي از سگ ن در تعامل با سگكودكان چو
  . ندك سال در بوشهر بررسي مي 16گزيدگي را در كودكان زير  و شرايط حيوان
 تا 1380در استان بوشهر كه طي فروردين ) يا والدين آنها(سال  16نگر، تمام كودكان كمتر از  در يك مطالعه آينده :ها مواد و روش

هاي پزشكي آنان  قسمتي از اطالعات هم از طريق پرونده. ي شده بودند مورد مصاحبه قرار گرفتندگزيدگ حيوان دچار 1385فروردين 
  . آوري شده است جمع
 19/0گزيدگي  بروز ساليانه حيوان. بررسي شدند) سال 15روز و حداكثر  90سال، حداقل  14/9سن متوسط (كودك  240تعداد :ها يافته

اكثريت . يافت سال بود و با كم شدن سن نيز كاهش مي 10ـ15ها مربوط به سنين  بيشتر گزش. دسال بو 0ـ15كودك بين  1000به ازاي 
يك زخم ) درصد 65نفر،  156(بيشتر كودكان . درصد نيز حيوان اهلي بود 41/82توسط سگ اتفاق افتاده بود و در ) درصد 6/79(موارد 

درصد اندام  3/55ساله يا بيشتر در  5هاي  دام فوقاني و در بچهندرصد ا 5/41سال در  5هاي زير  محل گزيدگي در بچه. منفرد داشتند
در مناطق شهري گزش ناشي از گربه و . برابر پسران بود دو شيوع جراحت ناشي از گربه در دختران تقريباً). P=0001/0( تحتاني بود

هاري و   تمام بيماران ايمونوگلوبولين). درصد 3/1(ند بستري شد سه مورد از تمام بيماران. ميمون بسيار بيشتر از مناطق روستايي بود
هيچ ارتباط . را دريافت كرده بودند) بار بر اساس اين كه حيوان تحت نظر قرار گرفته يا گريخته 5يا  3(دوره كامل واكسيناسيون 

با اهلي ) سال 5سال، بيش از 5كمتر از (، جنس و سن )سطحي يا عمقي(، شدت جراحت )منفرد يا متعدد(داري بين تعداد زخم  معني
  . بودن يا وحشي بودن حيوان وجود نداشت

هاي  بعد از تماس براي سيستم بهداشتي بسيار باالست، برنامه يپروفيالكس هزينةچون . گزش سگ در كودكان شايع است :نتيجه گيري
  .شدپيشگيرانه بايد روي آموزش عمومي، بويژه كودكان، و آموزش صاحبان حيوانات اهلي با

  

  ، اهلييگزش حيوانات، كودكان ، سگ، هار: واژگان كليدي
 11/10/1385: پذيرش مقاله -  1/5/1385: دريافت مقاله
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  مقدمه
يك مشكل  ه خصوص گزش سگدگي و بگزي حيوان

ر به آن توجه شده ـي است كه كمتمشايع سالمت عمو
، ساليانه 1999ـ2000هاي  الـبين س). 2و  1( است

س ـري پـدالر آمريكا جهت پيشگي ونـحدود نيم ميلي
در يك ) Post-exposure prophylaxis( اسـاز تم

گزيدگي در  حيوان). 3( بخش تركيه هزينه شده است
طبق تخمين، . اي بوده است ايران داراي سير فزاينده

و در سال  1/35، 1366گزيدگي در سال  ميزان حيوان
ل هزار نفر در سا 100مورد به ازاي هر  151، 1381

، هزينه مستقيم 1996همچنين در سال . بوده است
براي سيستم بهداشتي  پيشگيري پس از تماس با حيوان
  ).4( شانزده ميليون ريال بوده است
هاي ولگرد و  ها و گربه در ايران در مناطق شهري سگ

هاي خانگي و سگ گله  در مناطق روستايي سگ
ه البته پر واضح است ك. بيشترين عوامل گزش هستند

عليرغم اهلي (هاي گله و خانگي  ما سگ در كشور
 اند و همچنين ساير حيوانات وحشي ثبت نشده )بودن

  ).4( هستند  و شناسنامه ندارند و لذا واكسينه نشده
ها كمتر دقت  بخصوص كودكان چون در تعامل با سگ

ها را  كرده و كم تجربه هستند خطرات ناشي از سگ
اند كه  مختلف نشان دادهمطالعات . گيرند كمتر جدي مي

كودكان نسبت به بزرگساالن بيشتر دچار گزش توسط 
شوند به طوري كه در آمريكا بيشترين  سانان مي سگ

  ).5( سالگي در پسران بوده است 9تا  5شيوع در سنين 
طبق گزارشات موجود، پيامدهاي رواني، اجتماعي 
ناشي از گزش سگ و اسكار باقي مانده به ميزان 

اش را تحت  تواند زندگي كودك و خانواده يزيادي م
  ). 6( تأثير قرار دهد

بدترين مسئله اين است كه سيستم بهداشتي هيچ برنامه 
خاصي براي پيشگيري از گزش حيوانات در كودكان 

گزيدگي در كودكان يك مسئله  بنابراين حيوان. ندارد
درماني و مشكل بهداشت عمومي جدي است كه 

هنوز حال توسعه مانند ايران كه بخصوص در كشوري در 
هاري انساني و حيواني يك مشكل بهداشت عمومي به 

  ). 4( آيد از اهميت بيشتري برخوردار است ميشمار 
هاي پيشگيرانه مناسب  بديهي است كه براي ايجاد برنامه

. گزيدگي الزم است اطالع از شرايط و مشخصات حيوان
 الگوي آسيب و گزيدگي، اين مطالعه بروز حيوان لذا در

هاي مورد نياز در كودكان دچار  همينطور درمان
  . گزيدگي مورد بررسي قرار گرفته است  حيوان

  

  كار مواد و روش
ساله  16، تمامي كودكان زير يك مطالعه مقطعيدر 

 85تا فروردين  80بوشهري كه در فاصله فروردين 
  . شدند يبودند بررس  گزيدگي شده دچار حيوان
آوري شده توسط مصاحبه با كودكان و  عاطالعات جم

شان و مرور مواردي كه آمار مربوط به آنها  يا والدين
ها در معاونت  يمارياز ب يريشگيدر واحد مبارزه و پ

ثبت شده بود به دست آمده  بهداشتي استان بوشهر
  . است

شهري، (اين اطالعات شامل جنس، سن، محل وقوع 
، عاقبت )ياهلي، وحش( وضعيت حيوان) روستايي
، تعداد، عمق و محل )متواري يا تحت نظر(حيوان 
  . هاي ناشي از گزش بوده است زخم

ن اطالعات ياستان بوشهر به طور روت يمعاونت بهداشت
 كند يم يرا جمع آور يدگيوان گزيمربوط به بروز ح

ك مورد يدر صورت بروز ). ها يمارينظام مراقبت ب(
ها  مارستانيل بيقباز  يطيمح يها ، بخشيدگيگز وانيح

مورد را  ييو روستا يشهر يدرمان يو مراكز بهداشت
به مركز بهداشت شهرستان اعالم  يتوسط گزارش تلفن
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پس از تماس طبق  يريشگيكنند تا اقدامات پ يم
  .انجام شود يدستورالعمل كشور

 يدگيگز وانيگزارش ح يدر مطالعه حاضر دو منبع برا
 يها  اول بخش. مورد استفاده قرار گرفته است

ر يكه توسط سا يها و دوم آمار مارستانياورژانس ب
 يدرمان يبهداشت و مراكز بهداشت يها ر خانهيمراكز نظ

به مركز بهداشت شهرستان گزارش  ييو روستا يشهر
البته مطالعه حاضر شامل مواردي كه جهت . شده است

، يدريافت پروفيالكسي به مراكز بهداشتي درمان
  . باشد اند نمي مراجعه نكرده...  ها و بيمارستان

ز براي تعيين ين يكامربع آزمون  يفيعالوه بر آمار توص
تمام . ها به كار رفت اختالف آماري بين گروه

 10نسخه   SPSSافزار محاسبات با به كارگيري نرم
)SPSS Inc., Chicago, IL, USA(  انجام شد و

05/0P< با ارزش تلقي شد.  
  

  ها يافته
در ) دختر 54پسر و  186(كودك  240لعه در اين مطا
) سال 14/9متوسط سن (سال  15روز و  90سنين بين 

به  9/1بروز ساليانه گزش حيوانات . بررسي شدند
. سال بوده است 0ـ15هزار كودك بين  10ازاي هر 

سالگي بود كه با  10ـ15باالترين شيوع در سنين 
 83همچنين . يافت كاهش سن، شيوع نيز كاهش مي

 6/79. سال سن داشتند 4رصد كودكان بيش از د
ساير حيوانات شامل [ ها ناشي از سگ درصد گزش

االغ (درصد و سايرين  4/5درصد ، ميمون  4/10گربه 
درصد موارد حيوان  21/84، در]درصد بودند 6/4...) و 

درصد موارد حيوان گزنده متواري  8/25اهلي و در 
به در دختران فراواني جراحت ناشي از گر. شده بود

) درصد 6/8(برابر پسران  دو تقريباً )درصد 7/16(
  ).1نمودار ( بود

  

  
توزيع فراواني گاز گرفتگي حيوانات مختلف به  :1نمودار 

  1380-85سال بوشهر،  16تفكيك جنس در كودكان زير 
  

نشان داده شده  1 جدولبه عالوه همان طور كه در 
ه و ميمون است، در مناطق شهري گزش ناشي از گرب

 5/14به ترتيب (بسيار بيشتر از مناطق روستايي بود
درصد براي هر 3/1درصد در شهر و  3/7درصد و 

گونه  و در مناطق روستايي هيچ) كدام در روستا
جراحت ناشي از گربه و ميمون در دختران ثبت نشده 

زخم ) نفر 156درصد،  0/65( اكثريت كودكان. است
درصد موارد محل  0/50ي دراندام تحتان. منفرد داشتند

  . گزش بوده است
 0/58در موارد گاز گرفتگي با سگ محل گزش در 

موارد مربوط به اندام تحتاني بود ولي در ساير درصد 
حيوانات به ويژه گربه و ميمون محل گزش متفاوت 

ها  درصد جراحات توسط گربه 0/80 بود به طوري كه
  . اندام فوقاني بود در

 7/36ر به ترتيب اندام فوقاني ساير مناطق درگي
درصد و  8/5درصد، سر و گردن  7/6درصد، تنه 

شيوع كمتري ) مورد 1(درصد  4/0دستگاه تناسلي 
زخم عميق و ) درصد 0/15(كودك  36. داشتند

هاي كوچك  هاي سطحي و زخم سايرين خراش
  . داشتند
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  نس و محل وقوع توزيع فراواني گاز گرفتگي حيوانات مختلف به تفكيك ج: 1جدول 
  1380-85سال بوشهر،  16در كودكان زير 

  روستا    شهر    حيوان

  مجموع  پسر  دختر    مجموع  پسر  دختر    

  66) 88( 52) 7/86(  14) 3/93(   125) 8/75(  99) 6/78(  26) 7/66(*    سگ
  1) 3/1(  1) 7/1(  0) 0(   24) 5/14(  15) 9/11(  9) 1/23(    گربه

  1) 3/1(  1) 7/1(  0) 0(   12) 3/7(  8) 3/6(  4) 3/10(    ميمون
  7) 3/9(  6) 10(  1) 7/6(   4) 4/2(  4) 2/3(  0) 0(    ...)االغ و (ساير 
 75) 100(  60) 100(  15) 100(   165) 100( 126) 100(  39) 100(    كل
  .هستندتعداد) درصد(اعداد به صورت  *

  

گردن بودند به  وسر كودكاني كه دچار جراحات ناحيه 
سن داشتند ) درصد22(سال  5اري كوچكتر از د طور معني

 5/2سال كه تنها در  5هاي باالتر از  در مقايسه با بچه
  ).>0001/0P( درصد موارد ضايعات اين نواحي را داشتند

، )منفرد يا متعدد( داري بين تعداد زخم رابطه معني
اهلي يا (عمق زخم، جنس، و سن با شرايط حيوان

  .)<05/0P( وجود نداشت) وحشي
 ده در صورتي كه بستنـشو شـمام موارد، زخم شستـدر ت

يك زخم بدون بخيه ممكن نبود ترميم جراحي انجام شده 
. دـانجام ش) بيمار 3( درصد موارد3/1درمان بستري در . بود

ان ـتمام كودك .ادـن هيچ موردي از هاري اتفاق نيفتـهمچني
 بسته به شرايط حيوان و( روزه 5يا  3اسيون تواكسين

 )(RVA Rabies Vaccine Adsorbed توسط) جراحت
 HRIGهمچنين ايمونوگلوبولين انساني هاري  و
)Human Rabies Immunoglobulin(  را طبق

دستورالعمل كشوري كنترل و پيشگيري هاري و توسط 
   .مركز بهداشت شهرستان دريافت كردند

  

  بحث
 سال در 5مطالعه حاضر موارد حيوان گزيدگي را طي 

سال استان بوشهر مورد بررسي قرار  16ان زير كودك

كه بيشتر موارد گزش ناشي  با توجه به اين. داده است
باشد و در نظر گرفتن اين موضوع كه طبق  مياز سگ 

درصد موارد  50گزارشات در ساير كشورها كمتر از 
گزيدگي در نهايت به پزشكان، پليس و ساير  سگ

گزارش ) يهاي بهداشت و در نهايت بخش( مراجع
 3گزيدگي  تخمين بروز ساليانه سگ) 6و  1( شود مي

به . باشد به ازاي هر ده هزار كودك در استان بوشهر مي
و همكاران در  )Chang(عالوه همان طور كه چانگ 

رسد در گزارش  به نظر مي اند تزبورگ گزارش كردهپي
مراكز  ها و گزيدگي اكثر بيمارستان موارد حيوان

همكاري خوبي با بخش بهداشت بهداشتي بوشهر 
هر ه ب. )1( اند و موارد از قلم افتاده وجود ندارد داشته

براي درمان به اين مراكز  حال كودكاني كه اصالً
مراجعه نكرده و گزش را گزارش نكرده باشند در اين 

  . آمار وجود ندارند
قابل مالحظه ناشي از  مرگ وميررغم  علي
كشنده سگ  گزيدگي تعداد كمي از حمالت سگ

و ) Reual(براي مثال رئال . گزارش شده است
مورد حمله كشنده سگ  20سال،  10همكاران ظرف 

اند كه  را در آلمان، سوئيس و اتريش گزارش كرده
 2ميانه سني ( سال 8نيمي از اين افراد كودكان زير 
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مرگ يا به علت صدمات متعدد . اند بوده) ماه 7سال و 
). 7( ن بوده استهاي سر و گرد و يا آسيب

كدام از كودكان مورد مطالعه ما دچار  خوشبختانه هيچ
نشدند ) ناشي از تروما و يا به علت هاري( مير مرگ و

درصد موارد  8/5چه صورت و سر و گردن در  اگر
هاي  درصد بيماران دچار آسيب 35 آسيب ديده و
رسد كه نسبت كودكان  البته به نظر مي. متعدد بودند
ت متعدد در مطالعه ما باالست چون در دچار جراحا

و همكاران كه بر )Schalamon(شاالمون   مطالعه
سال در  17هاي زير  موارد گاز گرفتگي سگ در بچه

درصد  6اتريش انجام شد جراحات متعدد تنها در 
  ).5( موارد گزارش شده بود

كه ناحيه سر  )8- 11و 5( رغم نتايج ساير مطالعات علي
هاي اصلي گزش  ندام فوقاني محلو گردن، صورت و ا

ترين منطقه گزش  هاي ما نشان داد كه شايع بودند، يافته
ها اندام تحتاني است كه نشانگر فرار  توسط سگ

ولي در مورد . باشد كودك به محض ديدن سگ مي
ترين محل گزش  ، ميمون و ساير حيوانات شايع گربه

ن اندام فوقاني بود كه حاكي از ايجاد صدمه در زما
با در نظر گرفتن اين ( بازي كودك با حيوان است

موضوع كه گربه و ميمون بيشتر از چنگال و پنجه خود 
هاي  اين ميمون). كنند  براي آسيب زدن استفاده مي

اهلي توسط بازرگانان و از طريق دريا از ساير كشورها 
به عالوه . شوند خريداري و به مردم محلي فروخته مي

ناشي از گربه و ميمون در شهر و  بيشتر بودن جراحات
به خصوص در دختران نتيجه طبيعي حضور بيشتر اين 

. باشد حيوانات در شهر و بازي كردن دختران با آنها مي
البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه شايد در 
مناطق روستايي گاز گرفتگي ناشي از اين دو كمتر 

  .گزارش شود
و ) Schalamon(شاالمون  مانند نتايج مطالعه

هاي ناحيه  در مطالعه حاضر نيز آسيب همكاران
تر بوده  هاي كوچكتر شايع صورت، سر و گردن در بچه

كه اسكار يك پيامد شايع  نكته مهم اين. )5( است
گزش سگ است و ديسترس رواني و احساسي 

هاي صورت نبايد  متعاقب آن را به خصوص در زخم
: گويد طور كه اسميت مي همان). 12( فراموش كرد

كودكي كه مورد حمله سگ واقع شده و دچار صدمه «
سالحي  مانند مرد بي ،در ناحيه باالي شانه شده است

  ). 13( »است كه توسط خرس گاز گرفته شده است
اگر چه مطالعه ما به بررسي پيامدهاي رواني و 

گزيدگي نپرداخته است ولي  احساسي متعاقب حيوان
قابل توجه است كه در يك مورد  ذكر اين نكته

جراحت دستگاه تناسلي توسط سگ، كودك به مدت 
   روز به علت اختالل استرس پس از ضربه 12

)PTSD ،Post Traumatic Stress Disorder ( در
رود كه  بنابراين احتمال مي. بيمارستان بستري بود

اي از ديسترس رواني و احساسي  موارد گزارش نشده
طور كه  همان ،ر وجود داشته باشددر مطالعه حاض

گزيدگي به شكل  هاي هيجاني بدنبال حيوان استرس
 11هاي شبانه و ترس تشديد يافته از سگ در  كابوس

در ). 5( درصد كودكان در يك مطالعه ديده شده است
براي كودك يا (را ايران احتماالً ترس از ابتال به هاري 

  . توان اضافه كرد نيز مي) والدين او
اي   ن چه اهميت دارد اين است كه هر سگ يا گربهآ

ها و  متأسفانه بيشتر سگ. ممكن است حمله كند
هاي شهري در ايران ثبت نشده و ولگرد هستند و  گربه

لذا آموزش رفتاري آنها و يا آموزش مناسب به 
اما در مناطق روستايي، آن . معني است صاحبان آنها بي

ي معاونت سالمت ها گونه كه مركز مديريت بيماري
درصد  90 كند، حدود وزارت بهداشت گزارش مي

دار يا سگ  هاي صاحب ها توسط سگ سگ گزيدگي
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لذا درمناطق روستايي پر خطر، . گله اتفاق افتاده است
به خصوص ( صاحبان سگ نه تنها آموزش مناسب

و آموزش رفتاري سگ الزم است بلكه بايد ) كودكان
وانين و تالش در جهت تصويب و اجراي ق

ها و  هاي آموزش سگ هايي در مورد برنامه بخشنامه
و همچنين ثبت نام و شناسنامه دار كردن  صاحبان آنها

توسط ) شامل واكسيناسيون و قالده گذاري( ها سگ
  .سازمان دامپزشكي صورت گيرد

ثرترين برنامه پيشگيري از حيوان گزيدگي كه ؤم
مكاري ه كنون در كشور توسط سيستم بهداشتي با تا

 ،نيروي انتظامي و شهرداري انجام شده است
هاي ولگرد در سطح شهرها و بعد  گيري سگ زنده

ولي تعداد حمالت  ،كشتن آنها در مناطق خاص است
 دهد كه اين برنامه در استان بوشهر ها نشان مي سگ

. موفق نبوده و يا حداقل به طور كامل اجرا نشده است
گونه  ذشته هيچهاي گ الزم به ذكر است ظرف سال

  .اتالف سگ از اين طريق انجام نشده است
رفتاري مناسب در   هاي راه حل ديگر آموزش مهارت

به مردم و به ويژه كودكان   برخورد با سگ و گربه
اين روش ممكن است باعث كاهش تعداد . است

در مطالعه حاضر نيز همانند ساير . حمالت شود
هاي  ماهگزيدگي طي   مطالعات حداكثر شيوع سگ

حتماالً روزهاي گرم تابستان ا. )14و  6( تابستان بود
ها بيشتر خارج از  تر كرده بچه ها را فعال كودكان و سگ
ها  لذا مواجهه كودكان با سگ كنند و منزل بازي مي

ها يا ترسانيدن آنها نيز  دويدن دنبال سگ. شود بيشتر مي
دي به عالوه در موار. تواند آغازگر يك حمله باشد مي

  .ممكن است كودك سر به سر سگ يا گربه بگذارد
اي مانند آزار سگ  هاي شناخته شده عالوه بر موقعيت

در زمان غذا خوردن او و يا كشيدن دم حيوان، دويدن 
بدون داشتن  و يا دوچرخه سواري به دنبال سگ

. تواند سگ را وادار به حمله كند مي تماس مستقيم نيز
هاي  ها سگ كه وقتي بچه اما مهمترين نكته اين است

زنند و با توجه به  بينند دست به فرار مي ولگرد را مي
كند كودك  كه سگ هر چيز متحرك را تعقيب مي اين

لذا مطلب مهم آموزش . كند ميرا تعقيب و به او حمله 
رفتار مناسب در زمان ديدن سگ ولگرد توسط كودك 

  ). 11( باشد مي
اير حيوانات اهلي و س  از طرف ديگر در مورد ميمون

كه صاحب دارند بهتر است حيوان هم آموزش مناسب 
همچنين واكسيناسيون اين حيوانات اهلي در . ببيند

از هاري نيز بسيار مهم است كه خود نيازمند   پيشگيري
صاحبان اين حيوانات و   افزايش اطالعات و مهارت

 اجراي برنامه جامع واكسيناسيون توسط سازمان
و ) Borud(د اهمچنين بور. باشد ميدامپزشكي 

هاي  در گزارشي استراتژي) Friedman(فريدمن 
ها در نيويورك را مورد  مختلف در مورد حمالت سگ

 اصالح رفتار و پيشنهاد آنها تغيير. اند قرار داده بررسي
در زمان مواجهه با سگ به خصوص در كودكان 

 البته اين روش در مورد نوجوانان مفيد است. باشد مي
هاي كوچكتر موفق  ولي ممكن است در بچه

، ولكر )Presutti( يدر اين راستا پرسوت). 15( نباشد
)Voelker ( و سايرين كدهاي رفتاري مناسب در

. )17 و 16، 11، 7( اند ان كردهها را بي مواجهه با سگ
كودكان سن مدرسه گروه مناسبي براي چنين روشي 

همكاران و ) Chapman(من پبراي مثال چا. هستند
ي در استراليا يمدرسه ابتدا 8يك برنامه آموزشي را در 

، كودكان آموزش شاهددر مقايسه با گروه . اجرا كردند
تري در  ديده به طور قابل توجهي رفتار محتاطانه

البته منطقي به نظر ). 18( ها نشان دادند مواجهه با سگ
كه در حمالت سگ و ساير  رسد به جاي اين مي

مسئوليت را تنها بر دوش كودكان  حيوانات بار
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بگذاريم بهتر باشد به آموزش والدين در جهت توجه 
و مراقبت از كودكان در زمان نزديك شدن آنها به سگ 

   .نيز توجه داشته باشيم
 ها در آمريكا مركز كنترل و پيشگيري بيماري

)CDC=Center for Disease Control ( نيز برنامه
در جهت  رس جورجياآموزشي مشابهي را در مدا

افزايش درك كودكان از رفتار مناسب با سگها تحت 
  ).11( حمايت قرار داده است

اجراي ) Scanlon(و اسكن لون )Dandoy( يدندو
يك برنامه آموزشي مفرح و كمدي توسط پرسنل 

 ي ويرجينيا با ناميدر مدارس ابتدا بهداشت محيط
برنامه اين . اند را گزارش كرده »كودكان عليه هاري«

هاي منطقه در  پس از يك طغيان محلي هاري در راكون
با استفاده از موسيقي . انجام شد 1992آگوست 

مناسب، برنامه شامل اطالعاتي در مورد انواع حيوانات 
انتقال دهنده بيماري، اقدامات الزم پس از گاز گرفتگي 

پس از . بود ها ها و گربه و اهميت ايمن سازي سگ
ها،  اجراي زنده در مدارس و كالسسال از  3گذشت 

هفته اطالع رساني «يك نسخه ويديويي تهيه و در 
به ). 19( شد در تلويزيون محلي نمايش داده مي »هاري

رسد اين روش مثال مناسبي براي اجرا در ايران  نظر مي

البته حضور يك نفر از كاركنان بهداشتي باعث . باشد
االت ؤه ساير سدهي ب قوت برنامه و منبعي براي پاسخ

  ).19( باشد ميكودكان 
كه كودكان بيشتر  ، با توجه به اينيك فراگرد كلي در

هاي پيشگيرانه اغلب اين  در خطر گزش هستند، برنامه
از آن جايي كه ). 11( دهد گروه را مدنظر قرار مي

ها و رفتار نادرست  شرايط خاص مانند رفتار سگ
زش سگ را ها، كودكان و والدين خطر گ صاحبان سگ

اي پيشگيرانه بايد برآموزش  افزايد بنابراين برنامه مي
. شان متمركز شود ها و صاحبان عمومي و آموزش سگ

ساله بيشترين گروه در معرض خطر  10ـ15هاي  بچه
حمالت حيوانات در بوشهر هستند و خوشبختانه 
گروه مناسبي براي تعليم ديدن رفتار درست در 

  . باشند يم مواجهه با حيوانات نيز
هاي پيشگيرانه  عالوه بر تعليم مناسب كودكان، كوشش

ديگر در جهت تشويق مسئوليت پذيري توسط 
ها شامل تعليم حيوان، تالش براي اتخاذ  صاحبان سگ

ها و عقيم سازي  رفتار مناسب در جامعه توسط سگ
همچنين ساير قوانين كنترلي نظير  حيوانات خانگي و

و كنترل حيوانات ولگرد و  ثبت و شناسنامه دار كردن
  . اهميت فراواني دارد گذاري قانون
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